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1. Principis bàsics de l’assegurament de la 
qualitat a l’EEES (Bergen, 2005)

El paper de les universitats en aquest context:

2

 Estàndards i directrius per l'assegurament de la Qualitat (ENQA, 2005))

 Estàndard 1.1. Les institucions han de disposar d’una política i procediments
associats per assegurar la qualitat i el nivell dels seus programes i titulacions.
Per assolir aquest objectiu, han de desenvolupar i implementar una estratègia
per a la millora continua de la qualitat.

 Estàndard 1.2. Les institucions acadèmiques han de comptar amb
mecanismes formals per aprovar, avaluar i controlar periòdicament els seus
programes i titulacions

 Les universitats són les responsables principals de garantir la qualitat de les seves
ofertes i dels serveis que ofereixen.

 S’ha de promoure la cultura de la qualitat dins de les universitats.
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 Les universitats portem des de 1996 realitzant tasques d’avaluació
(PNECU, PCU, Pro-QU) i certificació de les nostres titulacions (ISO
9000 o EFQM), serveis (EFQM, ISO, Cartes de serveis) i del
professorat (avaluació docent).

 Recollim opinions dels grups d'interès (estudiants, professors, PAS,
egressats, ocupadors…).

 Analitzem resultats.

 Informem la societat.

L’EEES insta a sistematitzar aquestes accions. 

Els Sistemes d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) 
ajuden a ordenar-les.

2. No estem davant d’un tema nou
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I necessiten una estructura sòlida de suport 

Iniciatives externes
impulsades per AQU i ANECA:

 El programa AUDIT

 Els processos de verificació, 
seguiment i acreditació de 
títols

 El programa DOCENTIA 
(avaluació PDI)

Iniciatives internes
impulsades per la UPC:

 Activitats formatives

 Política de qualitat

 El seguiment de les 
titulacions

Les universitats han d’establir els seus propis SAIQ

3. Algunes iniciatives...
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 Assegurar la qualitat de l’oferta formativa

 Impulsar una cultura de millora contínua

 Facilitar el disseny dels SAIQ

4. Iniciatives externes: el programa AUDIT

Les universitats / centres docents tenen la responsabilitat 
de garantir la qualitat de la seva oferta formativa

Fins a la convocatòria 2010, han participat al programa AUDIT 16 dels 23 
centres docents de la UPC, i també la FPC.
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4. Iniciatives externes: el programa AUDIT

El programa AUDIT recomana el disseny del SAIQ a partir de 
set directrius relacionades amb la formació universitària:
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1. Política i objectius de qualitat

2. Garantir la qualitat dels programes formatius

3. Desenvolupament dels programes formatius per afavorir
l’aprenentatge de l’estudiant

4. Política del personal acadèmic i d’administració i serveis

5. Gestió del recursos materials i serveis

6. Anàlisi dels resultats

7. Publicació de la informació
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 Taller de sensibilització per a la implementació d’AUDIT dirigit
als equips directius

 Oferta formativa de l’ICE adreçada als equips directius i al PDI

 Curs en Sistemes de Qualitat adreçat als estudiants
(organitzat conjuntament per AQU i UPC)

 Taller anual organitzat pel GPAQ orientat als gestors dels
diferents processos

 Oferta formativa del SDP adreçada al PAS

5. Iniciatives internes: activitats formatives
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 Totes les noves titulacions s’han dissenyat tenint en 
compte que cal implementar sistemes interns per 
assegurar la qualitat de la oferta formativa.

 Les direccions de les unitats funcionals han de fer un 
esforç per implantar sistemes d’assegurament de la 
qualitat orientats a la millora interna.  

 Cada unitat té potestat per adaptar el model genèric de 
qualitat (d’acord amb els diferents models) segons les 
seves particularitats i interessos.

6. Iniciatives internes: política de qualitat 
de la UPC
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7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions

Alguns RECURSOS I INICIATIVES DESENVOLUPADES:
 Manual per elaborar la guia docent de l’assignatura (ICE)
 Guia docent de les assignatures (introduïda a PRISMA)
 Quaderns i guies per desenvolupar les competències genèriques 

(ICE)
 Oferta formativa adreçada al PDI (ICE) i al PAS (SDP i GPAQ)
 Un nou sistema d’assignació docent que té en compte els 

indicadors del RD i les particularitats de cada titulació
 Un nou model de reconeixement de l’activitat acadèmica del PDI
 Aplicatiu web (SAT)
 Un nou model d’enquesta adaptat als nous requeriments
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La guia docent de les assignatures:

 És un document d’informació pública i, per tant, constitueix una
referència per a l’estudiantat i per a tota la comunitat nacional i
internacional.

 Permetre que l’estudiantat conegui a priori en què consisteix
l’assignatura i, alhora, explicitar els compromisos de la institució
en desenvolupar l’assignatura. El compliment mutu hauria de
facilitar l’èxit de l’aprenentatge de l’estudiantat.

 Ser una de les evidències que es fan servir en el procés
d’avaluació o acreditació dels plans d’estudis de les titulacions.

 Facilitar que el professorat que inicia la docència d’una matèria o
assignatura tingui un marc de referència explícit i relativament
estable.

7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions
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Contingut de les guies docents

Apartat 1. Públic obligatori per a totes les assignatures
 Descripció general
 Competències especifiques i genèriques de la titulació a les que 

contribueix l’assignatura
 Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura
 Metodologia docent
 Continguts 
 Planificació d’activitats
 Sistema de qualificació
 Normes de realització de les activitats
 Bibliografia bàsica

7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions
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Contingut de les guies docents (cont.)

Apartat 2. Públic opcional
 Capacitats prèvies
 Requisits
 Bibliografia complementària 
 Dipòsit de Materials Docents / UPC Open Course Ware

Apartat 3. No públic opcional
 Horari d’atenció del professorat 
 A l’apartat de continguts, els objectius específics i les competències 

genèriques i específiques amb les que es vincula cada contingut.
 A la planificació d’activitats, les competències genèriques i 

específiques amb les que es vincula cada activitat.

7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions
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7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions

Creació d’un aplicatiu web (SAT) que permet elaborar l’informe
anual i global de la universitat d’acord amb els principis del document
de CURSA i amb el MVSMA de titulacions d’AQU .

SAT és una eina pensada per a:

 Reflexionar sobre

• el desenvolupament del pla d’estudis

• la disponibilitat, accessibilitat i pertinença de la informació

• el desenvolupament del SGIQ

 Facilitar la generació de propostes de millora

 Simplificar i facilitar la generació dels informes de seguiment

 Preparar-nos per a l’acreditació de titulacions
13
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Aquest aplicatiu permetrà:

 Automatitzar els processos

 Millorar l’accessibilitat de la informació de la universitat

 Augmentar la transparència de la informació

 Proporcionar informació que faciliti la pressa de decisions

 i, en concret, millorar i agilitzar els procediments

L’objectiu principal és que els processos tinguin un alt impacte en la
millora de l’activitat docent (i investigadora, i a la gestió, i a la qualitat
dels serveis …) .

7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions
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Característiques principals del sistema

 Relatiu baix cost.

 Posa el procés de seguiment (i el sistema de qualitat i els indicadors)
al servei de la institució i no a l’inrevés.

 Evita processos de seguiment molt complexes i que requereixin un
excés de burocràcia.

 Incorpora el procés de seguiment al treball diari de la institució.

Actuacions previstes a curt termini
 Presentació de l’eina de suport al procés de seguiment.
 Sessions tècniques especifiques més orientades als gestors i als

responsables polítics.
 Presentació del procediment on s’especifiquen les responsabilitats

de cada agent que hi intervé i els terminis.

7. Iniciatives internes: el seguiment de les 
titulacions
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Un nou model d’enquesta adaptat als nous 
requeriments de l’EEES
 Administració electrònica, realització quadrimestral, mecanismes per 
al foment de la participació (“obligatorietat”, difusió dels resultats, etc.).

 Prova pilot realitzada el curs 2008-2009 – 2n quadrimestre.
 6 centres participants. Molt bons resultats.
 Pendent aprovació del nou model per les comissions i altres 

òrgans de govern (gener - març 2011).
 Inici previst enquestes 2n quadrimestre.

7. Iniciatives internes: el seguiment de 
les titulacions
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 Vicerectorat de Política Acadèmica

 Comissionat per a la Planificació, Avaluació i Qualitat

 Comissions vinculades a l’avaluació i la docència

 Els responsables de qualitat de les unitats
A la UPC s'assignen les funcions relacionades amb el SAIQ al director/a de centre
o departament, a un membre de l’equip (sotsdirector/a) amb competència sobre
aquesta temàtica, a les comissions creades a aquest efecte i, en darrer terme, a
la mateixa Junta d'Escola/Consell de departament.

 Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat

 Àrea de Docència (ICE, OEEES, Unitat Prisma, SGA...)

8. L’estructura de suport de la UPC a la 
qualitat dels plans d’estudis
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